
 ינופלט הכימת תוריש
 6 של א



 ינופלט תוריש לע הזירכמ לטיגיד תרבח

 ,הרמוח תויעבב הבימתל ,00 1160 06%

 .06 תוברעמל תרושקתו הנכות

 ? תורושה דעוימ ימל

 6 תוכרעמב םישמתשמה תורבחו םינוגריא

 .םיפטושה םהיכרצל

 ? תורושה ללוב המ

 הרמוח תויעב ןורתפל ינופלט עויסו הכימת

 :תואבה תונכותב הלעפהו
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 זצסצ6|ו.

 םינקתה יבגל ינבדע עדימ ליבמה 885-ל השיג

 ינוכדעו קושב םיצופנה םירצומל םייפקה

 .הנכותב תויעב ןורתפל הנכות

 .םייטירק םירקמב רתאב רוקיב

 .8:00-16:30 תועשה ןיב ה-א םימיב ןתני עויסה

 ?חוקלהמ שרדנ המ

 .רתאב םירצומל ףקות רב יושר םויק

 .תונכותה לש תוינכדעה תואסרגב שומיש

 .הלעמ םימושרה תונבותה יטרפמ תא םימאותה םיבשחמה לע תונבותה תלעפה

 ?לטוגודמ 26 11610 0658 תוריש המל

| 

 יאשונ לכב םילפטמה ,הכימת ישנאו תוריש יסדנהמ 100-כ הנומ ,לטיגיד לש תורישה ףגא
 .עבש-ראבו םילשורי ,הילצרה ,הפיח :םייצרא תוריש יזכרממ הנכותהו הרמוחה

 ₪ יכ

 .26 תוכרעמל הכימת ןתמב החמתמה 6 116ו 065% תצובק שי ונל

 ''' וכ

 בקעמ חיטבמש המ ,בשחמב תומשרנו חוקלל תורישה זכרמב תולבקתמ ךלש תורישה תואירק
 .ןמזב הנעמל ןוחטבו תואירקה ירחא

 ,.הכ

 .םלועה לכב םיסורפה ונלש 6 יחמומב תרזענ 6 זזטוכ 06% תצובק

 :טכ
 :תואבה תויעוצקימה תוכרעמב םירזענ ונא
 תורבח לש םירצומו לטיגיד ירצומ לע ינכדע עדימ הליכמה תימואל ןיב החמומ תכרעמ :דז8
 .תורחא
 םימוחתב הכימתה יחמומל הרישי השיג רשפאמה ילטיגיד םינפ עדימ קנב :םזָשּווַז 8
 .טרפב ?6-ח ימוחתבו ללככ םינושה

 4% יב
 דומצ עויס תלבקמו הלועפ תפתשמ ,טפוסורקימ ירצומל תורישבו הריכמב החמתמ לטיגיד
 .םלועבו ץראב טפוסורקימ תרבחמ

 4% לכ

 לבונ תרבח לש הרכהל וניכז ונאו 6 תרושקת תותשרב הכימתב בר ןויסנו םיחמומ תווצ ונל
 .א\56 (אסשש]| ונוס ?ש6 56ח/66 66תזשמ ץראב לבונ לש ימשר עויסו הכימת זכרמב תימלועה

 4'(, וכ

 תוכיא לע דיעמש המ ,םינקתה ןוכמ לש 180 9001 ןקת ותל ךמסוה לטיגיד לש תורישה ךרעמ
 .תורישה ןתמ יבילהתב
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 ןמצע תורבחה לש םימושר םינמיס ןניה תורבחהו םירצומה תומש


